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On podreu triar entre un munt de plats:

Primers

Cuscus amb verduretes

Quixe lorraine i amanida

Pastís de bacallà amb porros i salsa d’ametlles

Albergínies farcides de verduretes i formatge

Tallarines d’ou amb salsa de pesto i tomàquet confitat

Amanides diverses, …i molts altres

Segons

Mandonguilles amb sèpia

Suprema de pollastre farcida de brié al cava

Orada al forn amb verduretes

Bacallà amb samfaina

Filet de porc al forn amb formatge

Xai al forn amb patates “panadera”

Peus de porc macerats al cava

Galtes de porc al forn

Assortiment de butifarres amb patates al caliu i all i oli

Potres diversos…
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